
QUEBRA GELO 

CÂNTICOS 

    ESTUDO 

 

                                              
            Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.                                                               

Temosuma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.  
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

 

    Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música 
escolhida em quantidade que dê para distribuir para todos os membros da 
célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que 
eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer essa 
parte. 
 

                          TEXTO BÍBLICO        I Pe 1:1-12 

 
Introdução   
 Texto introdutório: IPe 5:12.  

Tema Geral: O EVANGELHO DA VERDADEIRA GRAÇA  
(propósito da carta era exortar, encorajar a percepção e vivência deste 
Evangelho da verdadeira Graça);  

 Palavras chaves de IPe: Esperança, Sofrimento, Glória e GRAÇA (palavra 
graça aparece em todos capítulos).  

- O EVANGELHO DA VERDADEIRA GRAÇA É UM EVANGELHO DE 
SALVAÇÃO  
 
Pergunta para compartilhar: Quando você ouve sobre salvação, o que isso 
significa para você? 
   
1º Essa salvação foi examinada e profetizada (v10-12)  
 Os profetas do AT, respeitadíssimos, anunciaram esta salvação e 
procuraram saber sobre ela diligentemente. Mas a eles foi revelado que o 
entendimento completo desta salvação estava a nós reservado, a partir da 
encarnação, morte e ressurreição de Cristo.  
 Somos privilegiados por vivermos neste tempo e por termos acesso a esta 
salvação e  podermos examiná-la plenamente através das Escrituras. Aproveite 
esta oportunidade. 

   
 
2º Essa salvação inclui a regeneração (v3)  
 A regeneração é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo 
o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. É pela  obra do 
Espírito Santo  que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como 
filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Nesse ato o novo crente 
é batizado no Espírito Santo, é por ele selado para o dia da redenção final e é 
liberto do castigo eterno dos seus pecados. Há duas condições para o pecador 
ser regenerado: arrependimento e fé. O arrependimento implica mudança radical 
do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para 
Deus. A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total 
entrega da personalidade a ele por parte do pecador. Nessa experiência de 
conversão o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, 
justiça e paz. (CBB)  

  
 

O EVANGELHO DA VERDADEIRA 

GRAÇA   

Pr Cícero Neto 

20 a 25 DE MARÇO 

Sermão  15/01/2017 – Domingo noite  
  

 

 

 

http://www.youtube.com.br/


 
3º Essa salvação inclui a perseverança do salvo (v5)  
 Uma vez salvo, salvo para sempre. 
 Protegidos (guardados) pelo poder de Deus. A palavra protegido no grego é 
utilizado como um termo militar. A ideia é que os crentes são guardados na 
fortaleza de Deus e o próprio Deus é o que guarda, que monta sentinela.  

O cristão não é guardado pelo seu poder, mas pelo poder de Deus.  
   

4º Essa salvação nos dá uma viva esperança (v3)  
Pergunta para compartilhar: Para você, o quão importante é a esperança 
para o ser humano? 
 Uma "viva esperança" contém vida e, portanto, pode nos dar vida. Uma vez 
que tem vida, essa esperança cresce e, com o passar do tempo, torna-se cada 
vez maior e mais bela. É a viva esperança da Glória celestial.  
 Os crentes são um povo de esperança. Muitas pessoas se perdem, se 
angustiam, ficam deprimidas, e até se matam ao perderem a esperança. Mas o 
povo crente mantém-se com uma viva esperança, que lhes dá sentido de vida. 

   

6º Essa salvação nos dá uma herança celestial (v4)  
 Incorruptível, que não perece. Nada pode destruir nossa herança.  
 Sem mácula, sem mancha, que não se contamina.  
 Imarcescível, que não desaparece, não desvanece.  

Rm 8:37-39 (nada pode nos tirar essa herança - ela está segura)  
   
7º Essa salvação nos dá alegria terrena (v6)  
 Uma alegria acima das circunstâncias. Uma alegria mesmo em meio às 
dificuldades, tribulações e provações desta vida.  
 As provações não nos surpreendem (Jesus já nos advertiu sobre elas 
Jo16:33);  

As provações são variadas (v6);  
As provações são temporárias (v6 - dura um pouco de tempo, no máximo 
toda a vida terrena);  
As provações tem um propósito (v7). Bem como a própria salvação e tudo o 
mais na vida do crente tem um mesmo propósito geral: A Glória de Deus 
(v7)!  

   
8º Essa salvação nos exige fé (v9)  
 Fé salvífica. É crer na verdade (e para isso é necessário conhecê-la) e se 
entregar totalmente a esta verdade (Jesus é a verdade - Jo 14:6)  

Apenas "acreditar" na verdade não é suficiente. Os demônios também creem 
e estremecem (Tg 2:19). A fé salvífica inclui crer e se entregar totalmente.  

 A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total 
entrega da personalidade a ele por parte do pecador. 
 
Conclusão: 
  Desafio à conversão e reconciliação 

 


